ANEXA Nr. 6
(Confidenţial)

CHESTIONAR*)
pentru auditorul financiar
1. Identitatea auditorului financiar (se vor indica: numele şi prenumele, domiciliul/reşedinţa şi numărul
de telefon, respectiv denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare) şi
numărul autorizaţiei de funcţionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România:
................................................................................
2. Identitatea reprezentantului legal/statutar al societăţii de audit financiar (se vor indica: numele,
prenumele şi funcţia acestuia, domiciliul/reşedinţa şi numărul de telefon): ...................................
3. Identitatea auditorului financiar, persoană fizică, care coordonează echipa ce va realiza auditul
financiar al instituţiei de credit (se vor indica: numele, prenumele şi funcţia acestuia,
domiciliul/reşedinţa şi numărul de telefon): ............................................
4. În ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care auditorul financiar menţionat la pct. 1 a prestat
servicii de audit financiar s-a aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată cu supravegherea în
domeniul financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizaţie în acest domeniu? Dacă da, daţi detalii.
................................................................................ ................................................................................
5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care auditorul financiar menţionat la pct. 1 a prestat
servicii de audit financiar a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară/faliment/lichidare?
În caz afirmativ, faceţi orice precizări utile.
................................................................................ ................................................................................
6. În ultimii 10 ani auditorul financiar menţionat la pct. 1 sau, dacă este cazul, acţionarii/asociaţii săi
a/au făcut obiectul, în România ori în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale,
disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancţiune, ori face/fac în prezent
obiectul unor astfel de anchete sau proceduri? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a
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intervenit o reabilitare. Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată,
sancţiunea şi data aplicării sancţiunii.
................................................................................ ................................................................................
7. Persoanele fizice menţionate la pct. 1-3 sau asociaţii/acţionarii ori persoanele care asigură
administrarea şi/sau conducerea societăţii menţionate la pct. 1 au fost condamnate pentru infracţiunile
prevăzute la art. 25 lit. a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.... privind autorizarea
instituțiilor de credit și modificările în situația acestora. În caz afirmativ, daţi detalii.
8. Indicaţi instituţiile de credit la care auditorul financiar menţionat la pct. 1 a îndeplinit în ultimii 5
ani sau îndeplineşte în prezent calitatea de auditor financiar.
................................................................................ ................................................................................
9. Indicaţi instituţiile de credit la care coordonatorul echipei care realizează auditul financiar,
menţionat la pct. 3, a îndeplinit în ultimii 5 ani misiuni de audit, cu precizarea situaţiilor în care a
coordonat echipe care au realizat misiunile respective.
................................................................................ ................................................................................
10. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea
societăţii menţionate la pct. 1.
................................................................................ ................................................................................
Subsemnatul declar pe propria răspundere că nu mă aflu/societatea menţionată la pct. 1 nu se
află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, ori în altă situaţie de
incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt
complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a
României ar trebui încunoştinţată. Totodată, în nume personal/în numele societăţii pe care o reprezint,
mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.
Numele şi prenumele
...........................

Data ....................

Semnătura şi ştampila
...........................
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NOTĂ:
Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la
acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
___________
*) Acest chestionar va fi completat şi semnat de către auditorul financiar, persoană fizică, sau de
reprezentantul legal/statutar al societăţii de audit financiar. Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui
model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate
chestionarele semnate prin reprezentare.
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